
6. oldal                Futballáb magazin                   2014.10.05. 

 

Labdarúgó Megye III. - Északi csoport – tartalék 7. forduló: 

 

              Epöl Máriahalom  -  Almásfüzitői SC  

                             3 – 1     (1 – 0) 

 

   Gólszerző:   -  Stevlik P. 

 

Udvardi István, erre a mérkőzésre megbízott edző: 

Az első félidő egyértelműen a miénk volt, kapufát rúgtunk, helyzeteink voltak, és a 

futball törvénye ezt megbosszulta. A közvetlenül szünet előtt bekapott gól 

megfogta a csapatot, és több kényszerű cserére kényszerültünk. Nem tudtuk tartani 

a hazaiak egyetlen veszélyes támadóját.. 

 

Falu L.  5:   A szünet előtt bekapott gólról nem tehetett 

Nagy Z.            5:   Harcolt, küzdött, néhány lendületes felfutás 

Kovács T.        5:  Szünetben le kellett cserélni, sajnos nem bírt többet 

Réti T.              4:  Nem bírt a hazaiak legjobbjával..   

Tóth L.             5:   Átlagos teljesítmény, néha zavartnak tűnt 

Torday M.        5:   Próbálkozott lövésekkel is amíg bírta erővel 

Stevlik P.          5:   A második félidőre elfáradt, voltak jó meglátásai 

Mózes P.   5:   Nagy helyzetet hagyott ki, de akart..   

Dián Á.            5:  Több passz, és nagyobb agresszió hiányzik a játékából   

Sarus G.           4:   Kevés labdát kapott, nem tudott érvényesülni   

Pokornyi M.     5:  A labdákat megtartotta, helyzetbe is került, sajnos ő is sérült  

 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

 

Schaffer G.       4:   A védelemmel karöltve összehoztak egy gólt..  

Csere G.            4:   Köszönjük, hogy velünk volt a bajban  

Berlik B.           5:   Sok hiba, de ezt lelkesedéssel egyensúlyozza   
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Labdarúgó Megye III. Északi csoport – 6. forduló: 

 

              Almásfüzitői SC  –  Héreg FC 

                           4 – 2      (3 – 0) 

 

Gólszerzők:  Kolompár I. 2,  Balázs A., Balázs K. 

 

Illés László, vezetőedző: -  Nagyon jól kezdtünk, éreztem, 

hogy akár nagyobb arányban is nyerhettünk volna,de érthetetlen 

módon leálltunk, és majdnem elszórakoztuk a végét. Remélem 

tanulunk belőle! 

 

Deres G.   7:  Bravúrral fogta a 11-est, és magabiztosnak tűnt   

Mózes P    .       6:  Nagyon fegyelmezetten játszott, de sajnos sok hibával 

Móricz L.     7:  A védelem legjobbja volt, csak a végén hozta rám az infarktust    

Szalai A.           7:  Amióta nem beszél nagyon hasznos a játéka    

Kustánczi J.      5:  50 percig nem volt vele baj, majd megőrült, és le kellett vinnem   

Nagy A.             6:   Ment, akart, de nem tudta megismételnie a szárligeti játékát 

Balázs A.          7:   Megint jött a veszélyes szöglete 

Bakos A.    6:  Kicsit súlytalannak tűnt ezen a meccsen 

Szabados J.        6:  Több poszton is számíthattam rá, és megoldotta 

Kolompár I.       8:  Végre megtalálta a góllövő cipőjét  

Balázs K.           6:  Nagyon hullámzó a játéka, de már látom a fényt az alagút végén 

 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

 

Ruzicska D.     5:    Jól szállt be a mérkőzésbe, remélem még bizonyít 

Nyári J.            5:   Érdekes, csereként határozottabb, mint kezdőként 

Kiss J.              5:   Voltak jó dolgai, de én még többet várok tőle 

Major P.          5:  Most kevesebb hibával játszott, legyen ez a trend 


